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Avanç d’activitats
del curs 2008/09

Ja s’acaba el curs 2008/2009 a l’escola Música Pons Roselló

• 19 de juny
Concert de fi de curs 2008/2009.
• 29 de juny / 31 de juliol
Estiu Musical a l’Escola.
Aprèn i diverteix-te!.

Avanç d’activitats
del curs 2009/10

A les acaballes del final de curs
2008/2009 i amb els darrers exàmens sobre la taula, ja es prepara el
concert de cambra de fi de curs a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida per al proper
divendres 19 de juny a les 17h 45’.
Les vacances merescudes pels alumnes i també
pels pares també han de ser un moment per
descansar i per reforçar aquelles parts de
l’estudi musical que necessiten un petit repàs.

• 14 de setembre
Començament del nou curs
a Música Pons Roselló
• 1 al 9 de setembre
Iniciació a la música.

Per aquells que encara no han “tastat” la música i desitgen fer la proba, què millor que un
“Estiu Musical a l’Escola”. Tot divertint-se,
s’aprèn i es gaudeix de la música.

El nostre equip ja està preparant el nou curs
2009/2010 amb noves activitats, noves idees i
un esforç renovat per afrontar un any més un
nou curs ple de música.
Qualsevol suggerència per part vostra serà benvinguda, personalment o per correu electrònic a
la nostra web.
En aquest número de El Butlletí fem un breu
repàs del que va ser el curs 2008/2009 des del
desembre fins al juny. Finalment, en nom de
tots els professors i col·laboradors de l’escola,
us desitgem unes bones vacances i fins al setembre.
Maylos Pons Roselló / Directora

25 bebès han gaudit aquest
curs a “Música per a bebès”
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Aquest curs 2008/2009 que ja s’acaba amb els
exàmens i el concert de cambra de fi de curs a
l’Auditori Municipal Enric Granados el proper 19
de juny, a més a més de les activitats docents
de cada any, com són les audicions, els concerts de Nadal o el Concurs Instrumental Sant
Anastasi, ha recollit noves i interessants activitats musicals.
Hem estat presents per primer cop al Parc de la
Infància i la Joventut “Cucalòcum 2008” amb
un seguit d’activitats musicals i lúdiques al llarg
del matí. Maylos Pons Roselló ha participat una
nova temporada i, cada penúltim divendres de
cada mes, al programa Cafeïna de Lleida TV
amb “Una pregunta, Maylos!”. També ha estat

Exercici de psicomotricitat

La festa de “Cagar el tió”

amb Marimen Gratal per parlar del 10è Concurs
Instrumental Sant Anastasi.
En la VII Setmana Musical varem tenir tot un
seguit d’activitats relacionades amb el món de
la música, des de la preparació d’una cantata,
el descobriment de la Gralla fins a l’estampació
de samarretes amb motius musicals. Finalment,
s’ha de destacar l’esforç de participació dels
alumnes, pares, amics i públic en general al
Cicle de Concerts de Música Pons Roselló 2009
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i a la Biblioteca
Pública de Lleida. Totes aquestes activitats,
s’il·lustren de forma més detallada i gràfica en
aquest Butlletí.
Redacció
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Audicions de nadal de l’escola Música Pons Roselló
Dins del programa d’activitats musicals del curs
2008/2009, varem oferir a tots els pares dels
alumnes de l’escola, familiars i amics, les audicions de Nadal dels diferents nivells, per comprovar l’esforç realitzat al llarg del primer trimestre del curs. Cant coral, actuacions individuals o
en grups. Des dels més petits amb tota la il·lusió
de fer “Cagar el tió”, tant generós como sempre,
fins als més grans i adults, amb audicions més
privades.
Redacció

Els alumnes d’Educació
infantil “Cagar el tió”

Piano Solista de Nivell Elemental

Audició de Nadal amb els més petits

Grup de Cambra

Cant Coral Infantil

Perquè fem exàmens de música? Paula Casaña Carabot / Professora de Música Pons Roselló
La música és un art, uns el viuen, d'altres ho senten. De vegades
n'hi ha prou amb escoltar-la.
Sabem que amb aquell que estima l'art de la pintura no n'hi ha
prou amb mirar quadres, necessita saber, conèixer, comprendre
l'art, conèixer els seus autors, la seva història. D'aquesta manera
podrà parar-se a veure un quadre i no veurà únicament pintura,
sinó un conjunt de matisos units en una mateixa obra.
Seria comparable amb aquell que vol que la música formi part de
la seva vida i no li basta sol amb tancar els ulls i no pensar en res.
Necessita comprendre-la, conèixer-la. La música és una ciència, i
com tota ciència necessita un estudi, un esforç per ser compresa.
A l’escola Música Pons Rosselló, els alumnes vénen a aprendre,
comprendre, tocar i interioritzar la música. Per a això es necessita
un seguiment, un curs. Per passar d'un curs a l'altre els alumnes
han d'haver adquirit uns coneixements bàsics que puguin ampliar-se en el curs següent, i per això fem els exàmens com una eina

de seguiment i d'avaluació. Moltes vegades els alumnes no són
conscients del que significa anar a una escola de música, el poden prendre com una prolongació del col·legi. Cal mostrar-los el
que és la música, cal fer-los comprendre que es necessita una
constància, per obtenir els fruits, i que aquests fruits no són una
nota, un 5, un 7... sinó una nota darrere d'una altra, una partitura, una cançó, "La música". Cal motivar els nens. És necessari
que els nens deixin de sentir-se tensos davant d'un examen de
música, d'un instrument, davant d'una audició, etc. És important
participar des de ben petits en audicions, concerts i exàmens per
a que se sentin segurs en el seu nivell i aprenguin a estimar la
música. Per això l'escola realitza exàmens de música, perquè els
nens comprenguin el que és la música, perquè els nens aprenguin, perquè els alumnes treballin, perquè els nens s’esforcin,
perquè els alumnes sàpiguen que darrere d'un so bell existeix
una mica més que un sentiment.
La visita de la senyora Música

VII Setmana Musical

Del 16 al 19 de febrer de 2009 / Música Pons Roselló
Per setè any consecutiu, l’escola Música Pons
Roselló va organitzar la VII Setmana Musical en
la que s’han impartit diferents i variats tallers
per diferents professionals del món de la música, per tal d’enriquir i ampliar el bagatge musical i gaudir del goig de la música.

Resum d’activitats de la VII Setmana Musical

Tots i cadascun dels tallers programats s’han
realitzat dins l’horari habitual de classes i els
alumnes podien assistir-hi lliurement .

Preparació d’una cantata.
La memòria musical.

Cal destacar el treball desenvolupat amb la
creativitat, la memòria i la improvisació musical.

El Patufet i la música. Conte musical.
Pica-pica musical amb els més petits de l’escola.
Estampació de samarretes.
Agrupació instrumental.
Jocs d’oïda musical
La creativitat. Els diferents camins de la melodia.
L’amanida musical.

Descobrir l’acordió diatònic.
Danses tradicionals.
Descobrir la Gralla.
La improvisació. Una eina musical.
Classe col·lectiva d’instrument.

Fer viure i sentir la música!

Agrupació instrumental

Pàgina 2

Any I / Número 3

Cicle de Concerts / Música Pons Roselló 2009
Febrer / Març / Abril / Juny 2009

Per primer cop, l’escola Música Pons Roselló, ha
organitzat un Cicle de Concerts per diferents indrets de la ciutat de Lleida per tal d’apropar la
música a la ciutadania i donar a conèixer el treball que es desenvolupa a l’escola amb audicions
individuals i col·lectives en grups de cambra així
com cant coral. Per concloure cada concert, professors de l’escola han ofert magistrals interpretacions al violí, guitarra i piano, amb una notable
assistència de públic.

Núria Garcia a la viola

Institut d’Estudis Ilerdencs

El primer concert va ser el 7 de febrer, a l’Aula
Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs a càrrec
dels alumnes de nivell professional. El va concloure la professora de violí, Núria Garcia a la
viola i Ramon Andreu acompanyant al piano.
El segon concert va ser el 6 de març, a la Sala de
la Biblioteca Pública de Lleida a càrrec dels alumnes de nivell elemental i professional i el va concloure, Adrià Acosta, professor de guitarra.

Biblioteca Pública de Lleida
Clara Iglesias al piano

El tercer concert va ser el 18 d’abril, a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb cant coral
d’educació infantil i un concert dels alumnes de
nivell elemental. El va concloure Clara Iglesias,
professora de piano.
El quart i últim concert programat és el Concert
de cambra de fi de curs el proper 19 de juny a
l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. R.

Adrià Acosta a la guitarra

Institut d’Estudis Ilerdencs

Maylos Pons Roselló al programa Cafeïna de Lleida TV Presentadora Mariví Chacón
Tots els penúltims divendres de cada mes,
Maylos Pons Roselló, directora de l'escola
Música Pons Roselló, en la segona temporada
del programa, ens ha estat parlant des del
mes de gener fins aquest mes de juny al programa "Cafeïna" de Lleida TV presentat per
Mariví Chacón, amb el format d’“Una pregunta, Maylos!” en el que
qualsevol persona, adreçant-se mitjançant correu electrònic a
mpr@lleida.net o al del blog del programa, pot plantejar les seves
preguntes o qüestions relacionades amb el món de la música i
que Maylos ha respòs d’una manera amena, entretinguda i
il·lustrada amb fotografies o seqüències de vídeo.
Al final del programa, i si el temps ho permet, Maylos ens ha suggerit i invitat a escoltar dues peces musicals recomanades. En
alguna ocasió ha estat acompanyada d’alumnes o pares
d’alumnes invitats per parlar de les seves particulars i personals
experiències musicals.

Si desitgeu tornar a veure alguns dels programes ho podeu fer al
blog del programa "Cafeïna" a les adreces següents.
R.
Programa del 23 de gener de 2009 / Acompanyada de la Clàudia Aliana
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/01/230109-maylos-i-claudia.html
Programa del 20 de febrer de 2009 / Acompanyada de la Sílvia i Anna
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/02/200209-maylos-anna-i-la-sevamare.html
Programa del 20 de març de 2009 / Acompanyada del Pere i la Giorgina Raventós
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/03/200309-maylos-pons-pere-giorginai.html
Programa del 17 d’abril de 2009
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/04/170409-maylos-pons-i-marivichacon.html
Programa del 15 de Maig de 2009 / Acomp. de la Marimen Gratal i del Jordi Benseny
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/05/150509-maylos-pons-marimen-gratali.html
Programa del 29 de Maig de 2009 / Acompanyada de la Carme Berengué
http://cafeinatvlleida.blogspot.com/2009/06/290509-maylos-pons-rosello-imarivi.html

Estiu Musical a l’Escola /Aprèn i diverteix-te! Del 29 de juny al 31 de juliol de 2009
En un entorn tranquil i ja acabat el curs escolar, es fa més propici
participar en cursos intensius de música com l’Estiu Musical a
l’Escola. S’aconsegueix un gran treball musical sense les tensions
quotidianes del curs escolar, ja que s’intercalen activitats lúdiques del món musical amb les docents. I també pels que vulguin
perfeccionar l’instrument i aprendre assignatures del proper curs.

Fer viure i sentir la música!

S’han programat activitats pels matins, des de música per a bebès de 0 a 2 anys, infantil de 4 a 6 anys, nivell elemental de 7 a
13 anys, nivell professional de 14 a 20 anys i classes individuals
d’instrument a les tardes en horari a convenir. Un estiu musical a
l’escola diferent, per aprendre i divertir-se!
R.
PDF fullet en: http://www.musicaponsrosello.com/fullets/Estiu_Musical_MPR09.pdf
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10è Concurs Instrumental Sant Anastasi / Desè aniversari
16 i 17 de maig de 2009 / Lleida

per la concertista Eva Graubin.
El diumenge al matí del 17 de maig, a les 11
hores, a l'Auditori Municipal Enric Granados de
Lleida, es va procedir a l'entrega de premis,
trofeus i diplomes als guanyadors del 10è Concurs Instrumental Sant Anastasi i varem poder
gaudir de l'actuació en directe dels guanyadors
dels primers premis de cada categoria de les
dues modalitats amb presència de les autoritats
i membres del prestigiós jurat integrat per especialistes de cada instrument, així com per prestigiosos músics i personalitats del món de la cultura, com són: Jordi Benseny, Eva Graubin, Carles Herraiz, Miren Iñarga, Carlos Iturrade, Margarita Serrat i Purificació Terrado.
Redacció

1r Premi Iniciació Solista

10è Concurs Instrumental Sant Anastasi / Guanyadors
16 i 17 de maig de 2009 / Lleida

El llistat complert de guanyadors a www.musicaponsrosello.com

Guanyadors / Primers premis / Modalitat Solista
Categoria Iniciació
Mihaela Floruc Darie / Piano
Categoria Infantil
Clara Benito Forriol / Violí
Categoria Elemental
Laia Sànchez Montserrat / Violí
Categoria Júnior
Jaime Povar Echevarría / Piano
Categoria Sènior
Ana Omeñaca Guallar / Violí
Premi especial “J.S.Bach”
Frederic Ibañez Vidal

1r Premi Iniciació de Música de Cambra

1r Premi Infantil de Música de Cambra

Guanyadors / Primers premis / Modalitat de Música de Cambra
Categoria Iniciació
Grup “Duet de piano Mihaela i Míriam”
Mihaela Floruc Darie / Piano i Míriam Vidal Solé / Piano
Categoria Infantil
Grup “Angela i Djuna”
Djuna Lund Llopis / Piano i Angela Mora Euler / Piano
Categoria Júnior
Grup “Metamorfosi 18”
Olga Morral Bisbal / Acordió i Maria Mogas Gensana / Acordió
Categoria Sènior
Grup “Duo Wirck”
Carla Júlia Plaxats / Piano i Carlos Vellés García / Viola

1r Premi Júnior de Música de Cambra

1r Premi Infantil Solista

1r Premi Elemental Solista

1r Premi Júnior Solista

Dels alumnes de l’escola Música Pons Roselló,
cal destacar els següents resultats:
Categoria Iniciació / Solista / Mencions d’Honor
Roger Espasa Buireu i Míriam Aldea Pujol / Piano
Paul Pal / Piano
Categoria Infantil / Solista / Mencions d’Honor
Arnau Portero / Piano
Categoria Infantil /Solista / Tercer Premi
Isabel Raventós Garcia-Amorena / Guitarra
Categoria Iniciació / Música de Cambra / Segon Premi
Roger Espasa i Paul Pal / Grup “Duo cambra” / Piano

El butlletí
Fer viure i sentir la música!

1r Premi Sènior Solista

Música per a bebès de 0 a 2 anys, programa bressol “Petits Músics” des del curs 2002/2003.
Sensibilització musical de 3 a 5 anys i iniciació a l’instrument. Desenvolupament sensorial.
Nivell elemental i professional de 6 a 18 anys, de llenguatge musical i instrument.
Instruments solistes: piano, guitarra,flauta travessera, violí, viola, violoncel, clarinet, saxofon.
Cant coral, conjunt instrumental i música de cambra.
Música per a adults.
Classes individuals i personalitzades, on l’alumne i el seu aprenentatge són el més important.
Música a l’estiu. Classes magistrals.
Participació a concursos de música i activitats culturals vàries a la ciutat de Lleida,
trobades amb altres escoles de música, audicions i concerts.
Maylos Pons Roselló / Directora / Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07 / Fax 973 22 86 67

mpr@lleida.net

www.musicaponsrosello.com

D.L. L-1494-2008

Música Pons Roselló imparteix l’ensenyament de la música per als que pensen que l’educació musical
és necessària per als seus fills amb un objectiu: Fer viure i sentir la música!
Tots els drets reservats

© Copyriht Música Pons Roselló

1r Premi Sènior de Música de Cambra

Fotografies d’El Butlletí: Susana Martínez / Toni Prim / Pere Schell

Aquest Concurs Instrumental, d'àmbit nacional
amb més de 2.900 participants al llarg de les
deu edicions anteriors, que va néixer a Lleida
amb el nom de Sant Anastasi, patró de la ciutat,
s'ha instituït amb la voluntat d’estimular i propiciar la interpretació musical en les diferents
modalitats i categories instrumentals, i que sigui
al mateix temps un esdeveniment cultural on es
propiciï l’apropament d’aquests joves artistes.
En la desena edició i desè aniversari, amb més
de 180 participants, a més a més dels premis
de les dues categories, solista i música de cambra, també s’ha establert un premi especial
“J.S. Bach” a la millor interpretació solista d’una
obra de Bach en la categoria Sènior, patrocinat

